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من باب أوىل وانتقال اإلنسان يف التفكري من الساق إىل ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إىل ما حتته نعم  بلغ
فعلى كل حال الصحيح يف هذه املسألة أن يرجع يف هذا إىل ما جرت به العادة إال يف الشيء الذي ال ميكن  

ارم لنظر يف غري احملارم ممن تبتلى م املرأة من غري احملكشفه إال بفتنة متوقعة أو الزمة فهذا ال جيوز طيب يبقى ا
له زوجة على ده يف البيت أخ وطبعا كل واحد من األخوين زوجها إذا كان إنسان عن واملرأة تبتلى م مثل أخوان

يف املشهور من املذهب أنه ال جيوز أن تبدي ال كف وال وجه وال قدم وال غريه وأن هذا الرجل مثل الرجل الذي 
السوق ولو أخذنا ذا يف احلقيقة للحق الناس حرج كبري نقول للمرأة إذا صار أخو زوجك الزم ما يطلع منك 
وال ظفر وال شعرة هذا يف احلقيقة فيه مشقة وحرج وهلذا الصحيح يف هذه املسألة أن مسألة الكف والقدم مما 

هذه امرأة تعمل يف  والرجل نه ممكن خبالف الكفيشق التحرز منه ال بأس به أما الوجه فال جيوز ألن التحرز م
األواين وأخو زوجك عندك  اذا اردت غسيلتكنس كيف تتحرز من أخي زوجها ويقول هلا و ...و تسبعالبيت 

حطي دسيس على اليدين هذا فيه صعوبة هلذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح 
عض فقهاء احلنابلة وقال يف اإلنصاف أنه ال يسع الناس العمل إال ذا وهذا ال بأس به وقد مشى على ذلك ب

  .اهللا املوفقصحيح ما يسع الناس العمل إال ذا الشيء 
  ...:الطالب
  : واهللا ما أدري هذا ما أشوف له وجه إطالقا الشيخ

  ...:الطالب
اهر لنا حنن نرى أن الزينة على ما هي نعم أقول هذا رأي املؤلف ومجاعة من أهل العلم لكن ما هو ظ: الشيخ 

تتزين به املرأة لكنها نوعان ظاهرة ال ميكن التحرز منها وهذه جائزة لكل أحد وخفية ميكن التحرز منها ما عليه 
  تبدى إال ملن ذكر اهللا ماوليس بالزم ظهورها هذا 

  ...:الطالب
  هي اليت ال ميكن إال أن تظهر ل ما قلنا مثال تظهره املرأة هي اليت ال ميكن الزينة الظاهرة :  الشيخ 

  ...:الطالب
مثل اجللباب الذي مثل به ابن مسعود اجللباب والرداء وما أشبه ذلك هذا شيء البد من ظهوره واخلفية : الشيخ

  هي ما خيفى عادة عند الناس إذا جاءت املرأة تطلع السوق مثال تلبس ثياب غري اليت تلبسها يف بيتها .
  ...يء املستثىن يف هذه اآلية الش: الطالب
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: يعين هذه اآلية إبداء اجلمال وهو من الزينة اخلفية لكن ما جرت عادة النساء املؤمنات أن تظهر هذا  الشيخ
فكل ثياب جتمل ومنها احللي مثال هذه كلها ما تظهر على أي حال الناس اآلن حقيقة تطبيق األمور الشرعية 

أيضا واردة علينا وهي موجودة اآلن بكثرة يف بيوت الناس مع زوجة األخ  عندهم صعب جدا ألن مسألة احللي
  فالتحرز صعب . زوجة العم وما أشبه ذلك

  القالدة ...: الطالب
  أي نعم القالدة ما تبدى إال ملن ذكر اهللا إال هلؤالء:  الشيخ

   ...زوج البنت: الطالب
ألن هذا يف احلقيقة  يف اآلية  ية هذا ما هو موجودزوج البنت قصدي أم البنت هذه هل تأيت يف اآل:  الشيخ 

  بعض بنان ما دخل يف اآلية
  ...: الطالب

جيوز فزوج بنتها مثله  اأا تقرتب يف معناه بنات بعولتهن فإذا كان ابن زوجهقياس الطرد منعناه إال :  الشيخ 
م واخلال جيوز إبداء الزينة له ألنه مثل ابن ولكن هذا ال ميكن أن نقيس ألننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا الع

  األخ وابن األخت 
  ...: الطالب
واحلكمة من هذا واهللا أعلم مشقة التحرز منه ألنه ال ميكن أن تتحرز من خادمها وملك ميينها ال ميكن :  الشيخ

جيوز إبداء الزينة اخلفية  أن تتحرز ومع ذلك هو ليس مبحرم يعين لو أراد أن يسافر ا ال يسافر إال مبحرم هلا لكن
   له ألن هذا أمر ال ميكن التحرز منه 

  ...: الطالب
مته لو وقع منه تكون هي ع ...ابن األخه تعملو وقع منه فهو يصري  ...قد وقع أي نعم لكن أصلها :   الشيخ

ميكن أن يتزوجوا م  ه جيوز التزوج به إال العم واخلال كل من ذكر فإن فروعهم اليعين ما أحد من األقارب أبناؤ 
.  

  ...: الطالب
: ال رمبا أنه ما يقول ألجنيب ألن األجنيب ال شك أن هناك رابط أهم عليه من األجنيب يبدي الزينة  الشيخ

أخته البنه هذا ميكن أن يكون ألن األمر  بنتويتجمل وعليها لباس كذا ما راح يبدها هلم لكن كونه يبدي من 
ما هو ظاهر ألن هذا قد يكون كما قال األخ صاحل يبدي له وهذا التعليل يف احلقيقة   يف قلبه ميزان واحد فرمبا
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يستثنه فإذا مل يستثنه واملسألة ليست مبنية على  الشيء والعلة الوحيدة أن اهللا مل أمرا نادرا إال أم التمسوا هذا
ومن مل يستثنهم  ستثناه اهللا استثنيناهقلة فمن اأن هذه مسألة مستدل على احملرمية بدليل أن فيهم من ليس حمارم 

  اهللا مل نستثنه
  ...: الطالب

ة أإمنا كون املرأة تيجي مثال ميكن يقع تيجي تقول زوجي واهللا مر  ...ال هذا وهم الزينة اليت خلقها اهللا:  الشيخ 
 ميكن التحرز منه فالن عليها اللباس الفالين واملرأة الفالنية عليها لباس كذا هذا ميكن يقع لكن هذا شيء ال

  . ...نقول ال 
  ؟...: الطالب
  أنه حصل ا له حاجة ال جيوز ميكنإذا بدايشلون ؟:  الشيخ

  ...: الطالب
 ...على ما أجازه أهل العلم ال جييزون إال الوجه والكفني فقط اللي يبيحون هذا الشيء يقتصروال بعد :  الشيخ 

  .الرأس والرقبة والرجلني إىل الركب 
  ؟...: الطالب
هؤالء كذا نقول مثال هذه اآلية وال يبدين زينتهن إال لكذا وكذا اراد كذا : ما نقدر حنكم على اهللا ونقول  الشيخ

  هذا . همناسثين هذا نص عام 
  ؟...: الطالب
ل اق النيب صلى اهللا عليه وسلمالنص وهلذا ب: واحملرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك هذا ثابت  الشيخ
وأباح ألخوان من الرضاع أباح هلن أن يدخلوا  ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة )ه تلزوجا
باحلجاب فمسألة النظر إىل الوجه والكفني وما أشبه ذلك غري مسألة إبداء الزينة هذه  مع نزول زوجاتهعلى 

  مسألة خمتلفة عن هذه نعم .
  ...: الطالب
ن سورة النور  إيف احلجاب يف األحزاب مسألة احلجاب ومسألة الزينة ألنا قلنا  : هذا فيه نظر ألن هذا الشيخ

كلها حلفظ الفروج وللتزكية والتطهري ما هلا عالقة باحلجاب وما يتعلق به يعين حىت أن املرأة ال تبدي الزينة للعم 
  ما حيصلواخلال خوفا من أن حيصل 

  ...: الطالب
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  )تهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن )(( إال لبعولاقرأ اآلية :  الشيخ 
  ...: الطالب

  بعولتهن...بنات البعل الربيبة :  الشيخ 
  ...: الطالب
الربيبة يعترب على اإلنسان  يعين أبو زوجها فهي زوجة ابنه هذه تصور هذه املسائل قد يكون فيها خفاء:  الشيخ

؟ الربيبة معناه أا  ايش تقولون هذا الذي سأل عنه عبد اهللا  ية وال ما يدخلالزوج بعل أمها فهذا يدخل يف اآل
 طرد ابناءال ال ؟ ال يدخل يف اآلية على سبيل الإهل يدخل يف اآلية و اليس كذلك ؟ ستبدي الزينة لبعل أمها 

  على سبيل الطردوإال فال جيوز بعولتهن مثل هذه 
  ...: الطالب
  متجملة ا ولكن ال جتيتبدي وجهها ورجليهتحرز منه يشق ما خيالف نقول ال:  الشيخ

  ...: الطالب
وإن للزوجة فروع الزوج أي نعم ألن القاعدة عندنا أن مسألة احملرمية فروع الزوجة وإن نزلوا هوالء حمارم  :  الشيخ

   زوجته جدمتصري  نزلوا حمارم للزوجة يعين الربيب من البنات وبنات البنات إىل آخره
  ...: لبالطا

  سم يا سليمان الربيب ولد الزوجة .:  الشيخ
  ...: الطالب
  يف الركوع والسجود . ذكر: حنن قرأنا هذا قرأنا الباب كله باب ال الشيخ
ن حذيفة قال : صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فركع فقال باب الذكر يف الركوع والسجود ع: الشيخ

  ...) في سجوده سبحان ربي األعلىسبحان ربي العظيم و ( يف ركوعه 
. َوِىف ) ُسْبَحاَن رَبَى اْلَعِظيم (َفَكاَن يـَُقوُل ِىف رُُكوِعِه  - صلى اهللا عليه وسلم-ْن ُحَذيـَْفَة أَنُه َصلى َمَع النِىب ع

َدَها َفَسَأَل َوَال بِآيَِة َعَذاٍب ِإال َوَقَف ِعْنَدَها . َوَما َمر بِآيَِة َرْمحٍَة ِإال َوَقَف ِعنْ ) ُسْبَحاَن رَبَى اَألْعَلى (ُسُجوِدِه 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال )) َفَسبْح بِاْسِم رَبَك اْلَعِظيمِ (( ن عقبة بن عامر قال ملا نزلت وع فـَتَـَعوَذ.

...   
  ... يا صاحل حجاج ني األول استثنانأال يبدين زينتهن واستثىنتقدم أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر النساء :  الشيخ

  الزينة  استثناء من: الطالب
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  الثاين :  الشيخ
  تبدى له الزينة استثناء من: الطالب
  ما هي الزينة يف االستثناء األول عبد اهللا ؟ االستثناء األول   استثناء من تبدى له الزينة:  الشيخ

  ما ظهر منها : الطالب
  املراد مبا ظهر منها ؟ متام وماما ظهر منها :  الشيخ

  العباءة واجللباب...: الطالب
  وعلى رأي املؤلف :  الشيخ

  الوجه والكفان: الطالب 
واألصح األول وهو ثابت عن ابن مسعود رضي اهللا عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق الوجه والكفان :  الشيخ 

  ؟اهللا به طيب الزينة الثانية استثين منها ال ما زينهان لزينة أا ما وردت يف القرآن إال فيما يتزين به اإلنسبالنسبة ل
  ...: الطالب
أا خمتلفتان يف اآلية أو  يا الرباك من تبدي هلم الزينة وهم البعولة وما عطف عليها طيب هل الزينتان :  الشيخ

  زينة واحدة ؟ 
  خمتلفتان: الطالب
  متاما كيف ذلك ؟ خمتلفتان  :  الشيخ

  ...الظاهرة: الطالب
  وهذه تبدى لكل أحد ألن بدوها ضروري ال ميكن يتحرز منه والثانية:  الشيخ

  ...اخلفية: الطالب
  يا عادل ؟ اخلفية اليت ال تبدى إال هلؤالء طيب اللي مضى من هؤالء كم:  الشيخ 

  ...: الطالب
  د؟حمم اللي تكلمنا عليه باألمس كموايش إال لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن نعم :  الشيخ

  )) َال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبُـُعولَِتِهن َأْو آبَائِِهن َأْو آبَاِء بـُُعولَِتِهن َأوْ (( :  الطالب 
  أو أبنائهن:   الشيخ

َواتِِهن َأْو ِنَسائِِهن َأْو َما َمَلَكْت َأبـَْنائِِهن َأْو َأبـَْناِء بـُُعولَِتِهن َأْو ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني َأخَ ((  : الطالب

 َأْيَمانـُُهن  ((  
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   أو نسائهن بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة :   الشيخ
وخرج بنسائهن الكافرات فال جيوز هلن الكشف له  )) (( أو التابعين غير أولي اإلربة :طيب يقول اهللا عز وجل

نوعية ال جنسية وأن خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن اإلضافة  مشلو ومشل ما ملكت أميان العبيد قوله خرج 
املراد بنسائهن أي املسلمات أما على القول الثاين أن املراد بالنساء أنه من باب إضافة اجلنس إىل جنسه يعين 

بة رضي يشمل الكافرات واملسلمات وقد ذكروا أن الصحابل الذين من جنسكم وهم النساء فال خترج الكافرات 
اهللا عنهم ملا فتحوا األمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل يولدن النساء فأقرهن الصحابة على ذلك وهذا 
مما يدل على أن املراد بنسائهن النساء دون املسلمات ليس بقيد املسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء 

كيف مشل العبيد وهل يراد به غري "  نهن العبيدوشمل ما ملكت أيما" خوف الضرر حىت يف املسلمات و ثاين 
هن املسلمات مثل ما ملكت أميان ولو من الكافرات فيجوز ن نساءالعبيد ؟ اجلواب نعم يراد به على القول بأ

ال إو االن إبداء الزينة هلن يعين أنه ليس خاصا بالنساء اململوكات بل يشمل حىت العبيد حىت الذكور يعين فهمتم 
 لو قال قائل كيف املؤلف يقول مشلت العبيد فهل هناك أحد غري العبيد ايش اجلواب ؟اجلواب نعم علىال يعين 

ات فإن ما ملكت أميان يشمل األمة الكافرة جيوز إبداء الزينة هلا وإن مل تكن القول بأن املراد بنسائهن املسلم
ألا مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن مجيع النساء فإن قوله مجيع النساء من نسائهن ألا مملوكة أما إذا قلنا بنسائهن 

ما ملكت أميان خيتص بالذكور فقط ألن النساء معروفات من قوله أو نسائهن لكن املؤلف رمحه اهللا اضطر أن 
ن على النساء الكافرات فقط ذا السبب على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أمياهليقول ذلك 

لكت أميان ألجل أن تدخل األمة اململوكة إذا  امإبداء الزينة له وإمنا املراد مب العبيد ال جيوز للمرأة لسيدته نوقال إ
نساؤهن ما ملكت أميان لكن الصحيح كما أشرنا إليه سابقا يف كانت كافرة ألا خرجت بنسائهن ودخلت 

إبداء الزينة هلن إال إذا خشي احملذور فهذا لو مسلمة  رات جيوز افاملراد به اجلنس وأن مجيع النساء من مسلمات وك
عين تقول له مثال ي )) المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها(  النيب صلى اهللا عليه وسلمكما ي 

فالنة كذا وكذا وتصفها حىت كأنه يشاهدها ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى املرأة أن تنعت املرأة لزوجها 
بعين في فضول الطعام غير ذي او التأ " قال ربدون حمذو  ه األشياءهذلكن فهذا شيء ثاين  وجهلى هذا الع

الجر صفة والنصب استثناء غير وغير أولي اإلربة أصحاب الحاجة إلى النساء أصحاب تفسير ألولي 

يف فضول عني يقول املؤلف طيب أو التاب...كذا "  واإلربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره
أو التابعني أيضا الذين يأتون إىل الناس  هذا املراد بالتابعني  الذين يتبعون أهل البيتوشبههم لطعام وهم اخلدم ا

فهو شامل هلؤالء وهؤالء فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت  ليأكلوا من فضول طعامهم وإن مل يكونوا خدم هلم 
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ما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم لكن التابعني جيوز إبداء الزينة هلم بشرط أال يكون إما لكونه خادما عندهم وإ
هلم إربة يعين حاجة يف النساء وقول املؤلف بأن ال ينتشر ذكر كل ما هو العالمة ليس العالمة أال ينتشر ذكره بل 

ن كان ذكره ال ينتشر ما هو الزم العالمة أال يعرف منه ميل إىل النساء ألن من الناس من مييل إىل النساء وإ
فالكالم على أنه ال يشتهي  هعدم قيامعند فالعالمة أال يوجد منه ميل إىل النساء إطالقا ال عند قيام ذكره وال 

النساء وال مييل إليهن هذا كاملرأة ملشقة التحرز منه أباح اهللا سبحانه وتعاىل للنساء أن يبدين زينتهن له فصار 
لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غري خادم لكن اشرتط ه ؟ الذي يتبع أهل البيت التابع ايش معنا

أال يكون له إربة يف النساء يعين حاجة وهل العالمة ما ذكره املؤلف؟ ال ليس ايش ؟ اهللا سبحانه وتعاىل يف التابع 
ساء وال يرغب فيهن والغالب أنه ال يقوم ذكره ما ذكره املؤلف هو العالمة بل العالمة أن يعلم أنه ال مييل إىل الن

ن لكن ال يقوم ذكره لذلك الصحيح يف ممن مييل إىل النساء وحيبهن ويألفهلكن ليس بالزم قد يكون اإلنسان 
  هذه املسألة أننا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إىل النساء 

ون به حىت يف غري أويل اإلربة ما كان يعلم ين منرجل خمنث يع النيب صلى اهللا عليه وسلموهلذا كان يف بيوت آل 
إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة " حدى زوجات النيب عليه الصالة والسالم إيوم من األيام قال لرجل من حمارم 

كان األول ال حيسون منه شيء لكن هذا الذي يصف املرأة هذا "  بثماني غيالن فإنها تقبل بأربع وتدبر
من الدخول على أهل  النيب صلى اهللا عليه وسلميدل على أنه مييل إىل النساء فمنعه الوصف ايش يدل عليه ؟ 

بيته ألنه تبني أنه مييل إىل النساء فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر مجاهلن وما أشبه ذلك علم أنه 
ما عندك قول كل هذه " شوفوا احلاشية وايش يذكر كل عندكم " صاحب حاجة أما قيام الذكر ما هو العالمة 

  . اجلاللني ةشيحا
  ...: الطالب
  ما لقيتها:  الشيخ

  ...: الطالب
  ما موجودة بالكتاب يعين : الشيخ

  ...: الطالب
  الرجال وايش بعده : الشيخ

  ... : الطالب 
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ألن مل ينتشر ذكره كله لو قال ذكره ما فيه إشكال لكن ذكره كله يقتضي عدد كل موجودة عجيب :  الشيخ
  ؟ ما ذكر ذكره كله يف كل النسخ كم عند 

  ...: الطالب
  خل احلاشية نفس األصل : الشيخ

  ...: الطالب
روا أي أو الطفل بمعنى األطفال الذين لم يظه" قال الظاهر ان عندك سقط حممد ألن النسخ اتفقت :  الشيخ

أو الطفل يقول  " ركبةلجماع فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة واليطلعوا على عورات النساء با
قوله الذين حيث وصفها باجلمع  اا يعىن األطفال املؤلف مبعىن األطفال فهو اسم جنس مبعىن األطفال والدليل

(( وال يوصف املفرد باجلمع لكن فيه دليل على أن اسم اجلنس إذا حلي بال يكون للعموم ولو كان مفردا وقوله 

يطلعوا على عورات النساء للجماع واملعىن أم ال يعرفون ما يتعلق بالعورات مبعىن ))  أو الطفل الذين لم يظهروا
فقوله مل يظهروا أي مل يطلعوا حبيث ال يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا املراد ما املراد باالطالع بالعني ألن 

بالعورات وال يرد هلم  االطالع بالعني هذا يكون يف األطفال وغريهم ولكن املراد باالطالع ال يدرون ماذا يصنع
على بال هؤالء األطفال جيوز أن تبدى هلم الزينة وقول املؤلف بني السرة والركبة بناء على أن املراد بالزينة هنا ما 

اِء ِ◌ال لِبُـُعولَِتِهن َأْو آبَائِِهن َأْو آبَ  (( عشر  ثناازين اهللا به املرأة ال أا اللباس وال يضربن كم صار عندنا اآلن ؟ 

َناِء بـُُعولَِتِهن َأْو ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني ِإْخَوانِِهن َأْو بَِني َأخَ  َنائِِهن َأْو َأبـْ َواتِِهن َأْو ِنَسائِِهن َأْو َما َمَلَكْت بـُُعولَِتِهن َأْو َأبـْ

 الطْفِل الِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَساِء  وِ الرَجاِل أَ  التابِِعيَن َغْيِر ُأْوِلي اِإلْربَِة ِمنَ  َأْيَمانـُُهن َأوِ 

عشر صنف هؤالء هم الذين تبدى هلم الزينة اخلفية ومن عداهم ال تبدى هلم هذا هو ظاهر  اثنا]^31)[النور:)
هؤالء ال جيوز ى يقتضي أن ما سو  ن زينتهن إال واالستثناء هذا مفرغاآلية ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول وال يبدي

  إبداء الزينة هلم
 من احملارم لكن بعض العلماء أحلق م بقية احملارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع ألن فيه أشياء فيه من النسب 

من مل يذكر مثل األعمام واألخوال وفيه أيضا من املصاهرة من مل يذكر ألنه قال آباء بعولتهن معناه تكون زوجة 
تكون زوجة أب يعين أن زوجة األب تبدي ألبناء زوجها الزينة وزوجة االبن تبدي آلباء  ابن أو أبناء بعولتهن

من املصاهرة فبعض العلماء من قال ما ذكر هو وإال ما جيوز ؟ زوج البنت زوجها الزينة طيب زوج البنت  جيوز 
كر البعض يدل على البقية أنه يلحق وعندنا أيضا الرضاع جبميع أقسامه ما ذكر أحلقه بعض العلماء مدعني أن ذ 

وأن العرب يف كالمهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية  لكن هذا ليس جبيد وجه ذلك أن 
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ذكر البعض الذي يراد به إحلاق البقية يكتفى منه بذكر واحد ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل أما أن يذكر 
صر فهذا غري مسلم ولكن يبقى عندنا النظر يف مسألة إبداء الزينة اليت عدد من جنس وحيذف الباقي وبطريق احل

زينها اهللا به إن كان الوجه واليدين وما أشبه ذلك فهذا له دليل غري هذه اآلية فنقول هذه اآلية يف زينة اللباس 
قبة وما أشبه ذلك فهذا ها على ما ذكره اهللا تعاىل وأما مسألة إبداء الوجه والكفني والساق والر ؤ وشبهه وجيب إبقا

  يؤخذ من أدلة أخرى 
؟ ليسوا عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أم ليسوا على حد سواء  اطيب هذه اآلية هؤالء االثن

بدأ اهللا بالزوج ألنه أعلى من تبدى له الزينة مبطلقها والباقني ميكن أن يقال على  على حد سواء بال شك وهلذا
أال يقال على الرتتيب بل ينظر إىل ما جرت به العادة ألن حقيقة األمر أن مثال األخ إذا كان عند الرتتيب وميكن 

 يأتيها إال نادرا أي احلالني أشد حتشما بالنسبة هلا إذا كان ال يأيت مل يكن الأخته دائما يف البيت ليس مثل إذا 
غي ملثل هذه األشياء يراعى ترتيبهم أما بنيا فإال نادرا فهي تستحي منه وحتتشم أكثر من إذا كان دائما عنده

الزينة   ه العرف والعادة بالنسبة إلبداءوأما البقية فعلى حسب ما يدعوا إلي يف القمة الزوج فهو على كل حال 
  نه زينة املة أو متوسطة أو أدىن ما يقال إك

أة أن حتتجب على الرجل يعين ) هل جيب على املر (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )املسألة الثانية 
يعين إذا قلنا إن املراد بالزينة هنا ما زين اهللا به املرأة أو ما زين به حيرم وال اهل حيرم عليها أن تنظر إىل الرجل 

) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارههن )الرجل فهل جيب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو ال جيب ؟ 
هل العلم منهم من قال أنه ال جيوز للمرأة  أن تنظر إىل الرجل كما ال جيوز للرجل هذه مسألة فيها خالف بني أ

يغضضن من أبصارهن وأيد أن ينظر إىل املرأة ألن اآلية واحدة قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات 
( احتجبا  :هللا عليه وسلمالنيب صلى اقوهلم هذا حبديث أم سلمة واملرأة األخرى اليت ملا دخل ابن أم مكتوم قال 

فلما أوردا عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما  منه قاال يا رسول اهللا إنه رجل أعمى فقال افعمياوان أنتما )
وهو جمهول  وأمرمها باالحتجاب لكن هذا احلديث ال يصح عند أهل العلم ألنه من رواية نبهان موىل أيب سلمة

ال ميكن هذا احلديث ولذلك الصحيح أنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل انه  مث ولذلك ضعفه اإلمام أمحد رمحه اهللا
الرجل إذا مل يكن هناك فتنة أو شهوة ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صرحية منها حديث عائشة رضي اهللا 

إليهم  عنها حينما كانت  تطلع إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسرتها وهي تنظر
النيب حىت إا هي اليت تركت هذا الشيء وهذا دليل واضح على جواز نظر املرأة إىل الرجل كذلك أيضا قول 

 ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده تاعتدي في بي ( ة بنت قيسملفاط صلى اهللا عليه وسلم
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يضا قال فقهاؤنا رمحهم اهللا لو كان حيرم على هذا أيضا صريح واضح يف أن املرأة جيوز أن تنظر إىل الرجل وأ) 
املرأة أن تنظر إىل الرجل لوجب على الرجال أن حيتجبوا مثل أن املرأة حتتجب عن الرجل لئال ينظر إليها فنقول 
أيضا الرجل حيتجب عن املرأة لئال تنظر إليه ألنه ال يتم الواجب إال ذا أليس كذلك ؟ ألن إذا صار الرجل 

ضروري تشوف ال ميكن تعدم رؤيتها له إال إذا احتجب مثل ما هي حتتجب وال  هاملرأة البد تشوفمكشوف فإن 
قائل من أهل العلم أنه جيب على الرجل أن حيتجب عن املرأة وهلذا الصحيح يف هذه املسألة مذهب اإلمام أمحد 

إذا كان هناك فتنة فإا الفتنة أمن  ايش ؟أنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل الرجل ولكن كل هذه املسائل وغريه بشرط 
يف التليفزيون ال  مثال تظهر ال جيوز أن تنظر وال إىل صورة الرجل حىت صورة الرجل اليت تكون يف بطاقة أو تكون

جيوز أيضا أن تنظر إليها إذا كان خيشى من الفتنة وكذلك بالنسبة للرجل أيضا وهذه مسألة لعلنا نبحثها حبثا 
  وايش رأيكم ؟ منه أو ال جيوز ؟ األجنبيةوز للرجل أن ينظر إىل صورة املرأة مستقال وهي هل جي

  ...: الطالب
  كذايعين مىت جاز النظر إىل وجهها جاز النظر إىل صورا  :  الشيخ 

   ...: الطالب
  


